
 

 

MENSAGEM INTERNACIONAL 1º DE MAIO – 2020 

No 1º de Maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, como Movimento Mundial de Trabalhadores 

Cristãos comemoramos: 

O gesto libertador dos operários de Chicago, na América, em 1884, que com a sua jornada de 

protestos, greves e boicotes, de 1 a 4 de Maio, reivindicaram uma jornada laboral de 8 horas 

diárias: “oito horas para o trabalho, oito horas para a família e oito horas para o descanso” – 

Federação Americana para o Trabalho. 

E o nosso compromisso, como movimentos de trabalhadores cristãos, de continuar articulado com 

as lutas de todos os trabalhadores do campo e da cidade, na prossecução de uma Vida Digna para 

todos as pessoas, expressa em jornadas de trabalho digno, em salários justos e em condições legais 

e humanas nos vários ambientes de trabalho. 

Como MMTC vemos, analisamos e agimos a partir dos nossos múltiplos olhares, saberes, 

experiências e compromissos, imersos nesta sociedade marcada, principalmente, por dois modelos 

de vida que se contrapõem: 

1 – A ECONOMIA CAPITALISTA MUNDIAL – Que renovando as suas estratégias de dominação e 

submetimento impõe-se-nos cada vez mais de maneira brutal e selvagem. As suas características 

mais visíveis são: Uma nova ordem geopolítica mundial de domínio do capital financeiro e Empresas 

Multinacionais, que desregula e precariza direitos laborais,  que endivida, despoja e explora os 

recursos naturais e culturais dos nossos povos, aumentando as migrações forçadas do sul para o 

norte, implementando políticas e estratégias de exclusão, marginalização, criminalização e morte e 

a guerra biotecnológica como última expressão de poder, controle domínio e submetimento das 

nações. 



Resultados: Mais de 75% da população mundial em pobreza extrema, sobre-exploração; a 

destruição da nossa Casa Comum; um êxodo migratório crescente em direcção à morte. Todo um 

roubo grotesco da Dignidade das pessoas criadas à imagem do Deus da Vida. 

 

2 – A PROTEÇÁO, SEGURANÇA E A ECONOMIA SOCIAL E SOLIDÁRIA – Que se manifestam de 

diversas maneiras e por diversos caminhos e que avança lentamente na direcção de um modelo 

alternativo de vida. Com um enfoque no agro-ecológico sustentável e no equilíbrio e harmonia com 

a Mãe natureza, promove diversas estratégias familiares e comunitárias de produção agrícola, 

pecuária, de pequena indústria, do cooperativismo, dos serviços mutuais e de comercialização 

colectiva dos excedentes, através dos múltiplos mercados solidários. 

As conquistas de ações na Proteção Social, na Segurança e na Economia Social e Solidária perante o 

capital, custou-nos muitas jornadas de lutas jurídicas e políticas. E para o conseguir foi vital a 

articulação com diversos movimentos Sociais, Sindicais e de Mulheres; de combate à violência 

doméstica, ao tráfico humano e à exploração sexual; de trabalhadores/as domésticas economia 

informal e do serviço doméstico; de emigrantes, de camponeses e das Comunidades e Povos 

Indígenas. 

Com o oportuno e solidário acompanhamento da comunidade internacional e a observação de 

diversos organismos políticos e jurídicos internacionais (OIT, ONU, OIM, Cortes de Justiça, etc.), 

cada um a partir da sua própria natureza e propósitos, conseguimos estabelecer mecanismos de 

Observação com Agenda permanente sobre o cumprimento dos Direitos Laborais, Humanos e 

Colectivos, estabelecidos e ratificados pelos nossos Estados mediante Declarações, Tratados, 

Convénios, Acordos e Pactos. 

Resultados: Alcançaram-se muitos resultados na Defesa e Promoção da Vida, nos nossos territórios 

e na nossa Mãe Terra, realizados a partir das nossas raízes culturais. A partir desta experiência 

sectorial, familiar e comunitária renovamos princípios e valores que fundamentam uma nova 

espiritualidade da VIDA: o direito à “Terra, ao Teto e ao Trabalho”. Caminhamos com a consciência 

e a certeza que outro mundo é possível fundamentado no Ser – Humano e na Mãe Terra, acima do 

capital e do mercado. 

A partir deste caminhar de sonhos e esperanças, o MMTC, como família e comunidade 

internacional, reafirma o compromisso assumido no Seminário e Assembleia Geral de Ávila, 

Espanha 2017: Contribuir a partir do local, nacional e internacional na Dignificação da Vida da 

Classe trabalhadora e na construção de uma Mesa e uma Casa Comum, em Justiça e 

Solidariedade. 
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